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Digteren gennem Værket.

Hvad er Livet? Hvad er Li
vet? Naar man dog engang 
skal dø?“ skriver I. P. Jacobsen 

i et af sine smukkeste Digte; 
og i dette Digt saaledes ogsaa 
saa godt som i alle andre Dig
terværker, taler Digteren ud fra 
sin dybeste Følelser.

Gennem Værket skimtes Dig
teren. Og hvor er det ikke skønt 
at kunne skue ind i en saadan 
Digtersjæl, om det er Fortvivlelse 
eller Lykke, Sorg eller Glæde. 
Hvor er det ikke smukt at skue 
ind i en Sjæl, se dens Fald eller 
Sejr, dens Fordærvelse eller Op
rejsning. Og alt det skuer man 
gennem Digterværket.

En yngre Digter udgiver maa- 
ske en Samling Digte sprudlende 
af Livslyst og tøjlesløs Glæde; 
men i hans næste Værk skimter 
man maaske allerede en lille For
andring. Hans Sange bringer 
ikke mere saa store Forhaabnin- 
ger om Lykke, et bittert Ord 
trænger sig maaske ind i hans 
Digtning; han har lært Livet at 
kende, hans Forhaabninger er 
bristede. Og som han bliver 
ældre og ældre, bliver hans Digt
ning mørkere og mere og mere 
bitter, indtil den tilsidst slutter i 
dybeste Fortvivlelse.

Kan man da ikke læse hans 
Levnedsløb gennem hans Række 
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af Digterværker? Kan man ikke 
se, hvorledes han kæmpede med 
Modgang og Haan og Spot, ind
til han tilsidst rnaatte give tabt, 
skønt han havde aabnet sit in
derste Lønkammer og givet det 
bedste, det ædleste, han ejede.

Hvis man bare vilde læse mel
lem Linjerne i en Digters Værk; 
forstaa, hvorledes han er kom
men til de Tanker og Meninger, 
som han fremsætter der.

Men kun saa faa tænker paa 
det. Det er jo da ikke et meka
nisk Arbejde at skrive et 
Værk, det er Digteren, der sim
pelthen ikke mener at kunne 
andet, fordi han maa lette sit 
forpinte Hjerte og fortælle, hvad 
der ligger ham paa Sinde.

Søren Kierkegaard har engang 
sagt, at en Digter var en ulykke
lig Menneskesjæl. Det er i Reg
ien kun alt for sandt. Men de 
Digtersjæle, der bliver knust, er 
det ikke, fordi Folket ikke vil for
staa, at der bag Bogen ligger et 
Hjerte, som bløder, hver Gang 
den bliver haanet og spottet?

Digteren elsker sit Værk som 
en Moder sit Barn. Al sin Kær
lighed har han lagt i det; han 
har saa at sige opfostret det med 
saa bløde, kærlige Hænder, som 
en Moder kan stryge sit Barns 
feberhede Kind med. Og naar 
Værket bliver forskudt, hvad Un
der da, at han føler det, som 
naar en Moder staar ved sit 
Barns Dødsleje? Aah, burde man 

da ikke skatte Digterværkerne, 
elske dem, men fremfor alt for
staa dem; ikke nøjes med at læse 
Ordene, men trænge dybt, dybt 
ind gennem dem, ind i den Sjæl, 
der har talt, thi da vil man sik
kert kunde finde Guldkorn selv 
de Steder, der. kun tjener Verden 
til Haan og Spot. Og saa vil 
man ogsaa have Udbytte af sin 
Læsning; man vil aldrig lægge 
en Bog fra sig uden med en 
Følelse af Vemodighed, men 
ogsaa med flere Erfaringer, thi 
man har lært endnu en ædel 
Menneskesjæl at kende.

»5900«.
* * 

*

Den »Weltschmerz«, som gaar 
gennem denne Artikel, og som 
Forfatteren aabenbart er besjælet 
af, er absolut ikke sund, og det 
vilde være Synd at indpode den 
store Mængde livsglade Menne
sker, som heldigvis findes, den 
Idé, at der bag Ordene i ethvert 
Værk stikker en ulykkelig, ja, 
knust Sjæl.

Vi har ikke ment at turde kas
sere denne Artikel, da den inde
holder mange gode Tanker; men 
paa den anden Side findes der 
adskillige forkerte og altfor pessi
mistiske Anskuelser.

— Der findes virkelig mange 
livsglade og hyggelige Forfattere. 
— Vi har ikke til denne Gang 
formaaet at skaffe en Artikel, 
som kunde slaa lidt mere til Lyd 
for disse Forfattere og se lidt 
mere optimistisk paa Litteraturen, 
men forhaabentlig lykkes det til 
næste Nummer. Rcd.
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Pokalfodboldkampene.
St. Andreas Kollegiet—Skovshoved.

0—5.

Kampen fandt Sted den 18.
September, og blev et Neder

lag for os.
Skovs

hoveds 
Pokal

hold fik 
5 Maal, 
vi 0. Vo
re Folk 
spillede 
rent ud 

sagt 
elendigt. 
Ved det 
1. Maal 

stod
Kollegiets Pokalhold, 1917.Backer- 

neogsaa 
paa, at en Modstander skød et 
Maal ind, uden at gaa paa. 
Af Modspillerne mødte for Resten 
to med bare Ben og lange Buk
ser. Det er næsten for galt, at 
det kunde tillades, og der burde 
før Kampen være gjort Indsi
gelse. Vore Spillere maatte natur
ligvis være forsigtige, da de ellers 
kunde have masakreret Fødderne 
paa dem, og hvem havde saa 
faaet Skylden?

Som sagt spillede vore Folk 
ikke godt, de var for langsomme, 
holdt ikke deres Plads, havde 
intet Sammenspil og gik alt for 
lidt paa. Den tunge Bold og det 

fedtede Føre var maaske ogsaa for 
en Del Skyld i Nederlaget, e. o.

Kollegiet—Hellerup Gymnasium.
(1-0) (0-1)

Kampen 
begynd
te Kl. 4 
i øsende 

Regn
vejr. Hel- 

lerup- 
perne gi
ver op 
og har

Med
vind; de 

fører 
straks

op til et 
Angreb 

paa vort Maal, men vore Spil
lere synes at have taget sig sam
men siden det sidste Nederlag 
mod Skovshoved, og forsvarer 
sig ganske godt. Regnen gene
rer begge Parter stærkt, Banen 
er meget vaad og Bolden tung. 
Efter 5 Minutters Spil fører vi 
et Angreb op, der resulterer i, 
at vor venstre innerwing scorer. 
Spillet skifter nu stadig, og Halv
legen ender (1—0) i vort Favør. 
I anden Halvleg tager Hellerup- 
perne kraftigt fat, og det lykkes 
dem midt i Halvlegen at ud
jævne.

Det staar nu (1—1) og saa- 
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ledes bliver det staaende, til Dom
meren fløjter af. jr. k.

Kollegiet—Maglegaardsskolen.
(0—0) (0—1).

Skal vi da virkelig blive Nr. 
sidst i Pokalturneringen?

Det tegner ikke for godt: 2 
Nederlag og een uafgjort Kamp!

— Det var ellers en Fodbold
kamp, der nok var værd at se 
paa; første Havleg tegnede godt 
for os, og vi havde eet Angreb, 
som absolut skulde have givet 
Maal; men vore Skud foran Maal 
mangler aldeles Sikkerhed og 
Kraft. I anden Halvleg fik Magle- 
gaarderne deres Maal, som blev 
gjort af den kendte »Nold«, der 
snart skulde synes stor og gam
mel nok til at afskediges i Naade 
og med Pension.

-------- Det lader altsaa til, 
at det bliver en af de to Kom
muneskoler i Turneringen, som 
gaar af med Sejren. At de høj
ere Skoler slet ikke kan hævde 
sig, skyldes utvivlsomt — i det 
mindste for en Del — H. I. K.s 
lovlig store Forekommenhed 
overfor Kommuneskolerne og 
den Favorisering af disse, som 
unægtelig er fundet Sted i mere 
end een Henseende.

Niels Nojgaard.

GØR DERES INDKØB HOS

»HØJEN<S ANNONCØRER!

Kollegiet—Plockross Skole. 
(0-1) (1-0).

Begge Holdene er hinanden 
omtrent jævnbyrdige. Midt i 
første Halvleg faar »Plockkerne« 
et Maal. Spillet er pænt paa 
begge Sider. 1. Halvleg ender 
0—1.

I Begyndelsen af anden Halv
leg gør vort Hold svære An
strengelser for at udjævne; det 
lykkes imidlertid ikke — først 2 
Minutter før »time« gaar vor 
højre Yderwing ind og laver 
Maal. Jublen er naturligvis stor, 
da Maalet jo tillige betyder et 
Point for vort Hold. u». k.

* *

Hvis der skulde blive spillet 
flere Fodboldkampe i Aar (efter 
d. 2. Okt.) refereres de i næste 
Nummer af »Højen«, ligesom 
ogsaa det endelige Resultat af 
Pokalturneringen for i Aar offent
liggøres der. Red.

Andre Kampe.
Kollegiet— Hellerup Gymnasium.

— 1. Holdskamp — 
(0-0) (1-0).

Det var en i allerhøjeste Orad 
spændende og interessant 

Kamp, der den 13. September 
udspilledes mellem S. A. K. og 
H. O.

Efter Udseendet at dømme, 
maatte vi være langt underlegne, 
— H, O.erne var jo gennem- 
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gaaende meget større end vi — 
og Begyndelsen af Kampen syn
tes at give Udseendet Ret. Men 
senere viste det sig, at vort For
svar, Maalmand og Backs, var 
aldeles ypperligt, ligeledes Half- 

attraaede opvejende Maal, skønt 
de mange Gange var godt paa 
Vej dertil; men det maa vi takke 
Backs og Maalmand for, især den 
sidste, der den Dag havde en af 
sine mest straalende Dage. |—|

1. Hold.

backs, og ogsaa Forwards, 
der dog generedes af den stærke 
Modvind, var ret gode. Spillet 
førtes i første Halvleg mest foran 
vort Maal, og H. G. havde mange 
»oplagte« Bolde, men vort For
svar klarede alt ganske storartet, 
et Straffespark paa Grund af 
Benspænd kiksedes, og derved 
kom der Mod i vore Gutter, saa 
de i anden Halvleg kunde være 
de førende og angribende og 
endog faa puttet et Maal ind, 
hvilket Hammers besørgede.

Slutningen af Kampen foregik 
mest foran vort Maal, men Tiden
-Hob, uden at H, G, fik det

Hellerup Idrætsklub—Kollegiet.
1. Juniorkamp.

Paa den Dag, 9. September, 
da ovennævnte Kamp fandt Sted, 
var det det bedste Vejr, man 
kunde forlange til at spille Fod
bold i. Kampen resulterede i en 
Sejr fejr Kollegiet med 6 Maal 
mod 0 (3—0) (3—0). Da man 
saa de fremmede Spillere var 
ingen i Tvivl om Udfaldet, da 
vore var meget større end de 
andre, hvorfor næsten hele Kam
pen stod foran »H. I. K.«sMaal; 
de enkelte Opløb, som vore Mod
standere havde, blev standset af 
vore Backs. Det første Maal var 
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Selvmaal. Det andet blev gjort 
af Litteraturidioten*)Aage  Schmidt, 
der, som det viste sig, ogsaakan 
spille Fodbold, selvom han holdt 
meget af at løbe fra sin Plads; 
desuden manglede han Sikkerhed 
i Skuddene'og Boldbehandlingen, 
hvilket ogsaa de fleste andre af 
vore Spillere gjorde. De reste
rende 4 Maal blev alle gjorte af 
Gustav Garth-Grüner, der ragede 
op som et Grantræ blandt Padde
hatte. Af Modspillerne skal især 
de to Backs nævnes; de ydede 
en haard Modstand. Efter vore 
Spilleres Størrelse og Dygtighed 
burde vi have vundet med meget 
mere. Naturligvis undgik et Par 
Spillere ikke at blive sparket, 
men det hører jo med til en 
Fodboldkamp. e. o.

*) Naa, naa, Red.

Kollegiet—Hellerup Gymnasium.
— IV M. Klassekamp. — 

(6-0).
Det var en lidet interessant 

Kamp, der d. 18. Sept, spilledes 
paa H. G.s Bane. Der var sløjt 
Spil paa begge Sider, og flere af 
vore Spillere kiksede med den 
største Sindsro af Verden. Man 
havde med Rette ventet æn Del 
af venstre Yderwing, men ogsaa 
han tog Del i den almindelige 
Sløjhed og i Kikseriet. At Kam
pen alligevel blev en formelig 
Afbankning, var ikke vor, men 
Modspillernes Skyld, thi de over
gik endogsaa vore, undtagen

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres.

Husk Mør
paa at købe HOLMS 

MALT-KAFFE 
Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 45.

BARBER- & 

FRISØRFORRETNINGEN

1 Fredensvej 1
anbefaler sig.

SALG AF BREININGS

I
5 TOILETARTIKLER j

JÆGERSBORG ALLÉ 28 j
TELF. ORDRUP 536 I

Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

S. EBBESEN
MEL & GllYN 

Korn & Foderstoffer

Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

Kunstige Tænder
Hele Tandsæt, 

Omstilling og Reparationer 
hurtigt, smukt og billigt.

Elisabeth Andrea, 
Lindegaardsvej 11, Charlottenlund.
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d3o tddv arterets 31 ag a siner
Sflexis ^Orem

llf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48.
INDRAMNING AF BILLEDER

VINDUESPOLERING 
GLASFORSIKRING

TELEFON 25 ORDRUP

E. Hasselholfs
® w Cigarforretning og Kiosk -w ■

Lindegaardsvej 9
Telf. Ordrup 1504.

■ Stort Udvalg i Cigarer fra Lati- ■ 
dets bedste Firmaer.

Sin Vindjakke og Regnfrakke, 
samt alle øvrige Beklædningsgenstande, 
Matrosdragter, Jakke og Nordfolktøj, 

Hammond Benklæder 
af blaat Cheviot, Khacki og Vindstof 

køber man i

Spejder Depotet : Nørregade 14.
Telefon: Central 3186.

= Alt stærkt og billigt. ■
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deres Maalmand, »Bøh«; han 
spillede godt, hvilket desværre 
ikke kan siges om nogle af vore. 
Forøvrigt tog Hammers 4 Maal 
paa sin Samvittighed og Hausl, 
der — undskyld! — sammen 
med flere andre Forwards var ] 
bedre end de øvrige, tog sig. de 
andre 2. * * * 

Desuden

*) Læs Offer,

har 2. og 3. Mellem haft Klasse
kampe med Jacobsens Skole. 3. 
Mellem vandt overlegent med 16-0, 
2. Mellem spillede uafgjort 3—3.

Jeg mindes ogsaa — —!

Jeg sidder med en Karakterbog 
i Haanden, den er dateret 1912. 
Det er en yderst broget Sam

ling af Tal, som skrækindjagende 
lyser mig i Møde. »Ja, det var 
den Oang«.

»Den Gang jeg var Barn«, 
siger de »gamle« altid, »da var 
der Børn til«.

Det er der da heldigvis endnu. 
Hvordan vilde vel vort kære 
gamle Danmark se ud, om der 
ikke var Børn, Børn, som baade 
kan være vilde og støjende, men 
som og kan underkaste sig den 
nødvendige Disciplin.

Kan I tænke jer Børn, der op
fører sig som voksne, længe inden 
de er vokset fra Sutten? Nej! 
Nej, og atter nej.

Jeg mindes min egen Skoletid; 
den ligger jo heldigvis ikke saa 
langt tilbage, at jeg har glemt 
den helt. Jeg har sikkert været 
een af de allerværste; somme 
Tider kommer jeg til at tænke 
paa de Knuder, jeg har gjort 

mine — lidt artigere — Kamme
rater. Jeg husker en Historie 
om en Pose Vand, som faldt ned 
paa Trappen fra 3. Sal, mensom 
desværre ikke ramte mit Opffer*).

Jeg husker ogsaa svagt noget 
om et raaddent Paaskeæg i een 
af mine Sovekammeraters Støvle, 
men jeg kan ganske tydelig 
huske en sjaskvad Svamp i min 
egen Bukselomme en Morgen, 
da jeg skulde op.

Der er vist ingen, som har 
haft Stuearrest, der ikke ved, 
hvilken Fristelse et aabentstaa- 
ende Vindue er. Hva’?

Jeg husker Studiet, eller »Stu- 
diummet«, som det sædvanlig blev 
kaldt af os mere eller mindre 
dumme Drenge.

Jeg huskeren »lille« Morskabs
bog i en »stor« Verdenshistorie 
en meget snild, om ikke særlig 
gavnlig Opfindelse. Jeg husker 
et stakkels lille Firben i en Æske, 
som en — lidt for ivrig — Na
turforsker bortførte, for at an
bringe det i en Flaske Snaps. 
(Til Oplysning tjener, at den 
Gang var Snapsen forholdsvis 
billig).

Jeg husker Frilæsnings-Timen, 
hvor Pultene blev pyntede med 
en Samling Antikviteter, som 
Blikæsker, tomme Flasker, gru
fulde Haandtegninger af Aber, 
Heste, Fugle, Vogne, Lygtepæle, 
Huse, fulde Mænd og Politibe
tjente, o. m. a.

Jeg husker ogsaa Spisesalen, 
med de lange Borde med Voks
dug paa, store Havevandkander 
med The og Kaffe, »Ormekage«, 
Pandekage, arme Ridere, o. m. a. 
Ja, er det ikke som Digteren 
siger:

»Skønne Minder, glade Dage, 
røde Kinder, Ormekage.*
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A. FONNESBE
TELEFON

6312

MARTIN S!

O 68, OSTERB' 
J oooo Skraas for

figr Stort og fikst Udvalg i py
Stadig Tilgan;

Nye moderne B L O M S T E
Ægte Esprit ©

ii i i i stribede og glatte engelske Fløj- 
Stort Udvalg! ler til Kjoler, Bluser og hele I

S Dragter 35° Mtr., 4*0 Mtr., 550 Mtr.

Prima helsilke Duchesse til Kjoler, 
dobb. Bredde, 785 og 1050 pr. Mtr.

Enkeithredt prima helsilke Duschesse 
400 og 575 pr. Mtr.

Moderne brede KjoEeblonder 200 og 250 pr. Mk- 
------------------------------------ i—r ——-------- 

^torø Parfipr Pr*ma Traad Kniplinger, alle Bredder, til 
Olvl C dl lltl Lagener og Pudevaar ca. halv Pris. 

Et stort Parti hvide og Ecrü Borter 
fra 5 til 10 ctm. brede 4’/a Mtr. for 68 0. og 1,60. 

Store Partier fine Glas Batist Kraver med Schweizer Broderi 
65 0, 3 Stk. 1,85 - 95 0., 3 Stk. 2,75. 

Store flotte Gepür Kraver, runde, Jaket og Matros Facon 
1,48, 1,95, 2,35, ekstra store 3,35, Værdi indtil 8 Kr.
Dame-Undertrøjer „New York“ 9 8 0., 135, 165, 200.

Se Vinduerne og Uds
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Jeg husker---ja jeg husker 
meget, meget mere, men jeg tør 
ikke blive ved. Kære Venner, 
jeg lever højt paa disse Minder, 
men gaa ikke mit Fodspor, jeg 
har aldrig været nogen eksem
plarisk Skoledreng og giver mig 
heller ikke ud for at have været 
det.

Men Minderne — Husker 1?
Ågo Aubertin-J'espersen, 

Klampenborg.

Sfter aar.
^Nu alle 33 lade faldne er 

af S/3uske og af Skovens Træ’r. 
Sfu Stormen tager voldsomt fat, 
og Siegnen pisker Studen mat.

3-orsvundel er den Sfattergal 
fra Skovens fordums grønne Sal. 
Tilßage kun af 3ug le smaa 
Siogfinken, Spurven 6live maa.

Sten Sßonden med den ludne ^ang 
med Skloven drager Särren lang; 
trods 3legn og SKulde, Snavs og Slud 
/jan uden SCnurren Ijolder ud.

A. B. S.

Atter De’s og du’s.
KJaar de »fine Herrer« i daglig 

Tiltale helst vil tiltales med 
»du«, og naar de helst ser, at 
»De« helt forsvinder, saa synes 
jeg, at flere af de større skulde 
ophøre med de Plagerier, som 
de saa ofte overlæsser de min
dre med. Thi skal det være 
Kammeratskab, saa lad det da 
ogsaa være Kammeratskab. Men 
skal vi tiltale hinanden som Skole
kammerater, saa skal vi ogsaa 
opføre os sammen som gode 
Venner, men det kan flere af de 
»fine Herrer« ikke rigtig opfatte. 

Thi saa ofte det lader sig gøre, 
er visse af de »fine Herrer« (sær
lig da Internerne) paa Nakken af 
de smaa. Og naar disse — selv
følgelig — ikke vil finde sig i 
de stores Spot og Drilagtighed, 
og de svarer de »fine Herrer« 
igen, gaar det tit saa vidt, at det 
ender med Haandgribeligheder, 
hvorunder de større bruger baade 
Armvridninger, Rygstød og Ben- 
sætning og paa mange andre Maa- 
der søger at drille de mindre. 
Saa brister disse til sidst i Oraad 
og bliver hidsigere og hidsigere, 
hvilket blot giver Anledning til 
mere Drillen fra de størres Side. 
— Da jeg nu læste den gode 
Artikel om De’s og du’s, hvor 
én behandler Emnet Kammerat
skab, tænktejegjust paa, at denne 
ikke har lagt Mærke til, at de 
store ogsaa har kedelige Sider 
overfor de smaa. Men sig mig, 
er da den Maade, hvorpaa visse 
af de »fine Herrer« behandler de 
mindre, da Kammeratskab? Nej, 
skal vi være Venner saa lad os 
være det i det indre, ikke blot 
i det ydre, i Tiltale. Men det er 
det, flere af de »fine Herrer« 
ikke rigtig opfatter, hvilket ses 
af deres Optræden mod »de min
dre fine Herrer«. En 2. MeVmer.* * *

Mon de stores Plagerier over
for de smaa er saa slemme? Det 
er vist ikke Tilfældet. Er der 
nogen, de smaa bliver drillet af, 
saa er det de andre smaa; det er 
utroligt, saa smaa Børn kan drille 
hinanden, det ser vi Eksempler 
paa hvert eneste Frikvarter. —

Kammeratskab forveksles flere 
Gange med Venskab, det er en 
Fejl, man desværre for ofte maa 
høre. Venskabet er en langt in
derligere Forbindelse end Kam-
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ntede og upyntede Hatte.
Tf Nyheder.

v til Hatte og Selskabsbrug.
Fantasifjer.

Stort Udvalg
i Messaline, Crepé d Chine og Flonels Bluser.

Silke Skørter og Moiré Skørter 
alle Farver og Priser.

Silke- og Kniplings Langschaler.
Fine Amerikanske Silke-Strømper, Ekstra Pris.

Silke Handsker. Silke Blonder.
Crepé d’Chine Blonder. 

■ »
Store Partier Rester af Baand efter Vægt

Brede Helsilke i Moiré Taft og Liberty særlig til Haar og Skærfbaand.
Stort Udvalg i SKINDTASKER og SILKETASKER. 

Et Parti sælges ekstra billigt
Lommetørklæder ' enestaaende Udvalg i Silke og Kammerdug 

. ... — med Blonde, Broderi og Navn alle Priser.
Pynte-Forklæder. Fjer Boa.

Marabou Boa. 
Uldne Strømper. Uldne Handsker.

ti 11 ingen ved Porten. "’liSf
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ratskabet; man kan saaledes have 
Kammerater, man ikke ønsker at 
være Venner med. — Forøvrigt 
er det en forbavsende god Ar
tikel, eftersom den er skrevet af 
en 2. Mel’mer.

Det er et efterfølgelsesværdigt 
Eksempel. — Følg det!

Storbyen.
Skizzer.

I.

Det var Nat — øsende Regn.
Politibetjenten gik sin Runde tæt 

op langs Husfacaden. Han gik, som 
kun en Politibetjent gaar, méd lang
somme, regelmæssige og værdige Skridt; 
han standsede af og til; lyttede, saa sig 
om . . . alt var stille; han hørte kun 
Regndraabernes Prikken paa Stenbroen 
og paä Regnslaget .... Regnvandet 
styrtede i Kloaken med sin sære gurg
lende Lyd ... Nu slog Raadhusuhret 
2 . . . En Taxamotor kom kørende 
saa Vandet sprøjtede ind over Fortovet, 
Chaufføren halvsov over Rattet . . . . 
gennem de matte, regnvædede Ruder 
skimtedes noget hvidt ... vel en Kø- 
benhavnerinde, der bragtes hjem efter 
en lystig Aften hos »Wivel«. Han gik 
videre, strøg sig over det vaade Ansigt 
med sin behandskede Haand og fjer
nede Draaberne, der randede Skyggen 
af hans Kasket. Flan standsede ud for 
Nr. 31; stillede, sig i Porten .... en 
mystisk Mandsperson kom rask forbi 
med en Pakke under den ene Arm og 
med dyr anden søgende at samle Kraven 
om Halsen; hans Skridt tabte sig hur
tigt i Regnens Piasken .... Betjenten 
lukkede sine Øjne, lænede sig op ad 
Porten. — En Gysen for igennem ham 
ved en Kats Jamren . . . han rettede 
sig op; gik videre stadig med lang
somme, afmaalte Skridt — og Regnen 
slog stadig mod Stenbroen .... det 
var en kold Decembernat . . .

A. B. S.

©®©®©®®©©®@©©©©®®©®®©©©g
• FORENINGEN ®| 

®®©@©®©@®@©©©®©®®©©®®@©@

Mødet Mandag d. 1. Oktober 1917.

JanBalhn hari Sommerferien opholdt 
sig 8 Dage paa Vallekilde Højskole. 
Om disse 8 Dages Oplevelser og Ind
tryk vilde han fortælle — støttet til sin 
Dagbog.

Først fik man dog en ypperlig Ind
ledning om Højskolen i Almindelighed, 
hvad Højskolen er, og hvad den vil.

I det hele taget maa J. B.s Præsta
tion betragtes som finere end noget 
Foredrag i Diskussionsklubben. —

Højskolen er tildels Virkeliggørelsen 
af Grundtvigs Kongstanker (hvis prak
tiske Udførelse skyldes Kr. Kold): Paa 
Historien som Grundlag og ved Lære
rens Personlighed at bibringe Bønder 
og Bønderpiger ikke saa meget Oplys
ning som Oplivning, vække i dem et 
rigt Personlighedsliv og gøre dem til 
glade og lykkelige Mennesker. Høj
skolen lagde ikke an paa nogen syste
matisk Form, nej, den bragte i popu
lær — folkelig — Form de unge i Be
røring med Historiens store Kultur
strømninger, med etiske, kristelige 
nationale, litterære og lettere filosofiske 
Problemer. J. B. gjorde sig megen 
Umage for at indprente de tilstedevæ
rende, at Højskolen ikke vilde oplyse 
i den Forstand som Skolen, men gen- 
gennem det »talte, levende Ord« (ikke 
paa ^videnskabelig, tør Maade«), vilde 
gøre Sjælelivet rigere og bibringe en 
Slags Almendannelse. Af Indledningen 
citerer jeg følgende, som igen er et 
Citat af Tyskeren Dr. Hollmann*).

*) Dr. H. har skrevet det bedste Værk om den 
danske Højskole, som vel findes. Det er 
meget betegnende, at det er en Tysker og 
ikke en Dansker.

— Dr. H. hævder, at der i Danmark 
i det sidste halve Aarhundrede har været

Tegn Abonnement! 
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to store Kulturstrømninger. Den ene I 
holdt sig inden for Københavns Volde, 
den anden omfattede hele Landet, især 
Bondelandet ....

Den ene var som en straalende, funk
lende, skøn Raketild, den anden som 
en jævnt, men bestemt strømmende Flod, 
Raketilden, eller som han ogsaa kalder 
den, Kometen, der med vældig Kraft 
bryder ind i det gamle Solsystem og 
for en Tid overstraaler alt, var den af 
Fritænkeren, Kritikeren og Digteren 
Georg Brandes fremkaldte Bevægelse, 
og Floden var den kristelige, nationale, 
folkelige Højskoles Kulturarbejde. Disse 
to Kulturretninger er legemliggjorte 
Modsætninger paa næsten alle Omraa- 
der. Hollmann kalder den — Højsko
len — en Retning for uetisk Kultur«, 
medens han benævner Brandes Bevæ
gelse ■‘æstetisk Kultur« . . . Grundtvig 
var den store folkelige Aand, medens 
Brandes er Aristokrat til Fingerspidserne.

Grundtvig elslier Historien, og, om 
Brandes fortæller Hollmann, ‘er det 
sagt, at han mangler historisk Sans, og „ 
han har selv sagt det, da han betegnede 
sin Naturs dybeste Drivkraft som ‘revo
lutionær«.. Men der er ogsaa Ligheds
punkter som i Kærligheden til det skønne 
i Aandslivet, »og«, siger Dr. H., »selv 
Brandes vilde kunne være tilfreds med 
denne Folkeoplysnings frie Aand, der
som ikke den positive Kristendom stod 
i Vejen som en uoverstigelig Skranke, 
der for evigt maa skille disse to Verdens
anskuelser«. —

— At give noget Referat af Dagbogen 
er umuligt — dertil var der et alt for 
stort Væld af Tanker — den (altsaa 
Dagbogen) var nemlig en kort, sam
mentrængt (men brillant udplukket I) 
Gengivelse af de Foredrag, der var 
blevet holdt af Forstanderen Poul Han
sen (»Dagmarviserne«), Prf. Frederik
sen (»Jonas Lie og hans Digtning«), 
om »Krapotkin«, »Sverige« af andre 
Lærere. Her imellem fik man ægte

Julius Simonsen
6, Jægersborg Alle 6

Telef. Ordrup 389
Leverandør til 

Varelotteriet.

Christensen, 
17 £indeg  aardsvej i 7 

Manufaktur, Trikotage 
:: & Herreekvipering :: 
Telef. ORDRUP 73.

Oluf £ange,
Tandlæge.

Jægersborg Allé 5. Tlf Ordr. 564.TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum med daglige 
friske GRØNTSAGER og DELIKATESSER 

VARERNE BRINGES OVERALT.

Ejnar Kirkebjerg 
Boghandel :: Papirhandel 

:: Musikhandel ::
Telef. Ordrup 1156

"Hjemmelavet Konfetti.
EDLE QVIST

Jægersborg Allé 25 I
Telefon ORDR. 908. J
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ALBERT MONTY
25 JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELF. ORDRUP 115
Velassorteret 

- - Manufakturfo^iPetning. - - 
Egen Systue for Dame-Garderobe.

Spls Th. Hansens
Kager, Ise & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere

og Fodbolde m. m.

Telf. Ordr.

3 5 6
MERKUR

KOLONIALLAGER 
Hyldegaardsvej 24 

Ä i t i d billigste Priser.

Telf. Ordr.

356
------------  —__—.——_---------- -—,----------

Chr. Larsens 1. Kl.s Haandskomageri
Ole Brunsvej" 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg Allé

Tlf. Ordr. 825. Billige Priser. Fodtøjet hentes og bringes. Tlf. Ordr. 825.

Husk!
W. PETERSEN’S

Skotøjs-Reparationsværksted
107, Ordrupvej 107.

Hib. Schimmel,
Skræder.

Lindegaardsvej 10.
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.
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“ G. STRØMANN
BFREDENSVEJ 1 CHARLOTTENLUND B
B TELEFON ORDRUP 305, 195 & 1492

“ Centralopvarmningsanlæg :: Sanitære Installationer Støbegods. ■ 
BBBBBBBHEBB BBB BBBBBBBBBBBB
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ballinske Følelsesudbrud og Sprog
blomster, Der var ogsaa en hel Del 
Anekdoter og bevingede Ord. Af de sid
ste bed jeg især Mærke i to: Stumheds- 
djævelen, der hersker i de Hjem, hvor 
man nok snakker forfærdelig meget 
om ligegyldige Ting, men ikke vover at 
berøre Emner med dybere Indhold. At 
komme paa den rette Hylde var det 
andet. (Ballin er selv kommen paa den 
rette Hylde under sine Højskolestudkr).

— Diskussionen aabnedes af P. 
Meyer, der berørte det kildne Punkt 
om Højskolen ikke maatte forudsætte 
den lærde Skoles systematiske Under
visning.

Jan svarede dunkelt herpaa (det dun
kel sagte, er det dunkelt tænkte, siger 
Tegnér) og Diskussionen gled derfor 
ind i et andet Spor.

N. Nøjgaard mente, at for at faa det 
rette Udbytte af Højskoleundervisnin
gen, maatte der kræves visse Forud
sætninger, som Bønder og Bønderpiger 
ikke havde. J. B. gjorde hæderlige 
Forsøg paa at vise, at alle godt kunde 
faa Udbytte af Højskolen, og P. Gün
ther, der havde vist Foreningen den 
Ære at overvære Mødet, kom ham til 
Hjælp med et (velgørende rethorisk) lille 
Indlæg. P. G. slog fast, at Læselysten 
blandt den danske Befolkning var saa 
stærk, at den var en tilstrækkelig For
udsætning for, at alle kunde nyde godt 
af en folkelig Fremstilling af Menneske
livets og Kulturens store Problemer. Paa 
den anden Side vilde P. G. gerne ind
rømme, at Overdrivelser let var mulige 
og virkelig havde fundet Sted.

— Hermed sluttede denne interes
sante Aften. 16 Gymnasiaster over
værede Mødet. Men hvorfor ikke flere? 
Mangler de andre aandelige Interesser? 
— Føj, unge studerende uden aandelige 
Interesser, det er som Fugle uden Vin
ger. Aage Børge Schmidt.

♦ ♦ 
*

Dette Referat er saa udførligt, for at 

ogsaa de, som ikke var med til Mødet, 
kan stifte nærmere Bekendtskab med 
denne for Danmark ejendommelige Be
vægelse, som enhver Dansker bør kende.

Skriget i Natten 
eller 

Da „Onkel“ stjal Runestenen. 
Tekst og Illustrationer af Rinaldo Feoletto. 

(Fortsat).

NI eden for Højen standsede Skaren. 
I’ — Onkel deklamerede med stor 
Højtidelighed tre Vers af Herodot, og 
holdt saa et lille flydende Foredrag 
om Gorm den Gamle efter en tyk 
Historiebog som et ungt opløbet Men
neske trak frem fra sin forbrændte 
Vindjakke.

Man nærmede sig Midnat; Onkel tog 
sit Bornholmerur frem, stak Piben i 
Munden og steg langsomt opad Højen. 
Forventningsfuld stod hele Skaren 
neden for; Spændingen havde naaet

sit Højdepunkt — man hørte Græs
hopperne synge Brudstykker af »den 
lille Jensen« i Lyngen, og i det fjerne 
lød Hjejlens tungsindige Sang,' Maanen 
forsvandt et Øjeblik bag Skyerne — 
pludselig rungede et frygteligt Skrig 
gennem Nattens dybe Stilhed, det var 
et vildt sønderrivende Skrig, Fljejlen 
besvimede, og Græshopperne slog i 
Forfærdelse over i »Andersen«.

Skriget var kommet fra Onkel; da 
han var naaet til Toppen, var det plud
selig som om Jorden forsvandt under 
ham, han sank med Lynets Hast, og 
pludselig slog hans Hoved med mæg
tig Kraft mod noget haardt — ■ som 
Avner for Vinden fløj Tænderne ud af 
Munden paa ham; da var det han ud
stødte det frygtelige Skrig og i vild Fart
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Bøger Papir
Anton Andersens Boghandel 
Lindegaardsvej 53 ved Apotheket 

Telefon 127 Ordrup.
Musik Tapet

A. M. Hirschsprung & Sønner.
Cigarer, Tohakker og Cigaretter.

Import af ægte Havanna-Cigarer
QQ ved B. ROSENBAUM, QQ 

JÆGERSBORG ALLÉ
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

:: Charlottenlund Smørforsyning ::
Telf. Ordrup 267 Lindegaardsvej 21 Telf. Ordrup 267

Ida & Gustav Krog
I Fotografisk Atelier. ।
L Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. j
I Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090. 1
“li Omlader og Slims fremßaldes, og 3iilleder forstørres for Slmatører. Il’ 

........... ........................................... , jj

---- eeeef Villaer købes og sælges. EEEE- - - - - -
Thureson og Juhl.

Telefon Ordrup 301. Lindegaardsvej 53. Telefon Ordrup 301.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.
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styrtede ned ad Højen; da han naaede 
ned af Højen gik Skyerne fra Maanen, 
og i det fjerne forraadte nogle smaa 
sorte Prikker hans troløse Kammerates 
Flugt...........

Havde Onkel undersøgt Sagen lidt 
nøjere, vilde han have fundet, at hele 
Ulykken skyldtes en mægtig Spytklat; 
samme Dag havde nemlig en Skole
lærer, som led af kronisk Langspyt, i 
lang Tid staaet og betragtet den sjældne 
Sten, og Følgerne var da ikke udeble
vet.

Endnu den Dag i Dag gaar Onkel 
og hans Fæller med en varieret Type 
paa en Runesten i Knaphullet, som Erin
dring om den skrækkelige Nat, hvor 
Onkel mistede sine Tænder I

Cykleulykke!
TVER skete Tirsdag den 25.-9. en 

frygtelig Cykleulykke, der nemt j 
kunde have kostet en ung Dame Livet 
Det var Nøjgaard, der kom kørende i 
fuld Fart og uden, at ringe ned at 
»Nonnestien«. Da han kommer til 
Hjørnet svinger han i rasende Fart, og 
ser naturligvis ikke, at der kommer to 
Damer kørende imod ham. En Kata
strofe er uundgaaelig, og Nøjgaard 
maser med frygtelig Kraft ind i den 
ene Dames Baghjul med det Resultat, 
at Damen vælter og i Faldet jager en 
Arm gennem en Rude, og vælter en 
Blomstervase med behørigt Indhold af 
Blomster og Vand paa Gulvet, saa at 
den splintres i tusinde Stykker.

Imidlertid er Nøjgaard ikke tabt bag 
af en Vogn, eller rettere sagt af en 
Cykel, han hjælper den næsten bevidst
løse Dame ind i Huset, hvor hun faar 
forbundet sin Haand, som hun har 
skaaret frygteligt paa Ruden. Nu kom
mer imidlertid det værste, Nøjgaard 
maa betale halvanden Krone (1,50 Ki.) 
for Ruden — for Resten billigt sluppet 
i disse Krigstider, hvorefter han faar 
Lov til at' gaa uden videre Tiltale. 
Næppe er han imidlertid kommet uden 
for Døren, førend han modtages af en 
Regn af Skældsord og Eder fra Kvar
terets samtlige Beboere, der har sam
let sig for at føre ham til Stationen. 
Han har jo overtraadt en af Lovens 
Paragraffer og kørt paa Gangstien.

Nøjgaard maa nu bruge sine glim- i 

rende(?) Talegaver, og det lykkes ham 
virkelig ogsaa at tale den vrede Folke
mængde til Rette, og han faar Lov at 
køre hjem i Fred og Ro.

Ikke Øjenvidne.* *
Vi har udelukkende optaget dette, 

fordi det ellers let kunde hedde sig, at 
vi ikke turde se noget om os selv i 
Bladet. — Forøvrigt er Artiklen ganske 
upaalidelig. Jeg (her taler jeg ikke som 
Redaktør) ringede, saa det var en hel 
Fornøjelse med min Klokke (hvis Ima 
Kvalitet kan prøves ved Lejlighed i 
Cyklestalden), desuden var det For
hjulet, jeg kørte ind i, og ned ad hele 
Bakken bremsede jeg paa Kraft, ende
lig kørte Damen i venstre Side, og det 
skyldes hendes Nervøsitet, at det gik, 
som det gik. — Mens jeg talte de ved 
Havelaagerne forsamlede, forbitrede 
Mennesker til Rette, fik jeg at vide, at 
Cykling paa Stien er forbudt, hvilket 
ikke staar bekendtgjort noget Steds!

Vi (nu kommer Redaktøren atter) 
vidste det ikke, nu ved vi det;

Det er forbudt at cykle paa Nonne- 
stien, og det er farligt!

Gør det derfor aldrig!
men følg vort lysende Eksempel: at 
køre den lille, men ufarlige Omvej ned 
til Ordrup Jagtvej! Niels Nøjgaard.

A. H. Paa Grund af Pladsmangel 
kommer Fortsættelsen af »Tobaksryg
ning« først i næste Nummer.

h—s. Deres Artikel om Fodbold lig
ner lidt for meget en tidligere fremkom
men her i Bladet, den optages ikke.

Ungdom. Vi optager ikke Versene. 
Meningen er flere Steder uklar og For
men hist og her daarlig.

B. B. Det er os en stor Glæde, at 
en 4. Mel’mer skriver til »Højen«, men 
af Pladshensyn maa vi lade Artiklen 
vente til næste Nummer.

A. B. S. Man maa ikke give sig til 
at formane »Tyskerhadere«, naar man 
skriver Referat. Deres anden Artikel 
om »Storstaden« faar vente; det samm? 
gælder et Par andre Bidrag.
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Pastor Perger havde den 1. Oktober 
et sjældent jubilæum: det var 60 Aar 
siden, at han traadte ind i Jesuiteror
denen. Ingen af de nuværende Elever 
har haft ham til Lærer, og kun de fær
reste Externer kender ham derfor. Pa
stor Perger maatte saa nøjes med In
ternernes Lykønskning, de kender ham 
jo saa godt, de ser ham daglig vandre 
om paa Kollegiet som en rar gammel 
Bedstefader. Efterskole gik Internerne 
op til P. Pergers Værelse og gratule
rede ham. Man afsang et Par Sange, 
forfattede i Dagens Anledning, og Aage 
Schmidt holdt en hjertelig Lykønsk
ningstale til Pastoren, som blev glad 
overrasket ved denne højtidelige Gra
tulation.

—o—

Internerne havde paa Kongens Fødsels
dag en Udflugt til Ermelunden. Tiden 
gik med en storartet Leg, hvori P. Jen
sen og P. Steuble — meget rosværdigt 
— deltog. De fik deres rigelige Part 
af de mange Klø, som uddeltes, men 
saa ogsaa frygtelige ud efter Kampen 
i Brændenælderne, de var helt bedæk
kede med Støv og Snavs. Det var 
Drengene da for Resten ogsaa; men 
hvad værre var: Lille-Schmidts Flip 
havde boret Hul i Halsen paa ham, og 
da tynde Hansen (er det en Parodi paa 
hans Volumen, eller bør det staves: 
Tønde-Hansen?) efter en Kamp med 
P. Jensen sprang ned i en Kløft, for
stuvede han Foden. Desuden flængede 
Leute Bukserne osv.------ — en for
nøjelig Fridag.

—o—
Høstblomstdagen. Den 18. Septem

ber modtoges man med en øredøvende 
Raslen, og i Frikvarterene gik det ikke 
bedre: alle Skolens Elever havde om

sider een eller flere grønne Blomster paa 
Frakkeopslaget; men de to »Rasiere« 
havde rigtignok ogsaa været flittige, 
særlig lille Knud Ballin, et Møde med 
ham var den Dag uundgaaeligt.

—o—
Hr. Jorgensen vakte almindelig Op

sigt ved en Septemberdag at fotogra
fere et Par af Skolens største Drenge 
sammen med et Par af de allermindste. 
De smaa dannede en beundrende Halv
kreds omkring den strenge Herre fra 
Sangtimerne.

—o—
Spadserende i Ordrup og Omegn bedes 

ikke blive forskrækkede, hvis de i denne 
Tid skulde møde en langagtig Taage, 
som kommer farende paa Cykel. Det 
er kun »den nye — russiske — 
Dreng« i Kollegiets 2. Mellem, der 
tegner til at blive ligesaa lang som 
hans Majestæt Kongen; og hvis der er 
ligesaa megen Fart i alle Russere, som 
i ham, er det intet Under, at der er 
kommet Fut i den derovre . . . For
øvrigt har han i disse Dage faaet en 
Kammerat i en ny lille Russer, hvis 
Egenskaber hidtil ikke har givet sig 
særlige Udslag.

—o—
Set. Andreasfesten bliver efter al Sand

synlighed en lille Aftenunderholdning 
med Musik og andet paa Programmet, 
dog er det afgjort, at der ikke vil blive 
spillet Komedie.

—o—
Hvad maa man høre!

Har man lagt Mærke til, at Lazarus' 
Hals, naar han under en af sine van
vittige Grimacer strækker den helt ud, 
i Længde kommer op paa Siden af 
Ballins Plader og Tysker-Schmidts 
Næse?
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Sparekassen Jor Xjsbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)
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9 Jægersborg Allé O VinrtA Rumm Jægersborg Allé O J Tlf. Ordr. 1186 J VlggU Dj I Lilli Tlf. Ordr. 1186 J
CYKLEFORRETNING

SKOTØJSFORRETNINGEN

„REFORM"
ORDRUPVEJ 104 

sælger endnu Fodtøj til 
rimelige Priser. 

MAKSIMALSTØVLERNE føres paa 
Lager i A L L E Numre. 

: Solidt Vinterfodtøj :

Herreekviperingen
ORDRUPVEJ 104

StortUdvalg i Regnkapper 
til voksne og Børn. 

Herrelingeri & Underbeklædning 
føres paa Lager i stort Udvalg.

N. F. Jensen.
S W. T. EBBESEN’S EFTF. g

ilt r-i i iKød- og Flæskeudsalg
g 10 9, ORDRUPVEJ109 g

Telefon Ordrup 9S Telefon Ordrup 98 få



192 »HØJEN«

SKOLEDRAGTER
bedst og billigst “US®

SKRÆDDERIET „BERNSTORFF“,
Jægersborg Allé 33 :: Telefoner Ord. 621 & Gentofte 516.

® Jægersborg Allé 5 - N. H6N0SH0LM - Jægersborg Allé 5
CM 55

Til København: V 6,19 - V 7,11 - V 7,23 - V 8,04* - 0 8,12 - V 8,25**f - 0 9,24f - V 9 30
5" 0 11,25 - V 11,35 0 3,38 • V 3,43 - V 5,22 - 0 6,18 - V 6,26 - V 7,47 - 0 9,23 - V 931 - O 
« V 11,12 - V 11,32. — f Løb. ikke Søn- & Helligd. * St- ikke v. Nb. ** St. ikke v. Hell g* 

’S Til Charlottenlund: V 5,57 - V 7,00* - V 7,20’ - V 8,30 - V 9,39 - 0 9,49 - 0 12,50 - V -t 
© 2,25 - N 3,16f - 0 3,20 - V 4,30 - V 5,20 - 0 5,30 - V 6,20 - 0 6,30 - N 7,23f - 0 7,27 - V

8,40 - V 10,25 - V 11,45. — f Omst, i Hell. * Løb. ikke Søn & Helligd. ’* St. ikke f. Charl.

Jægersborg Allé 5 - N. HINOSHOLM - Jægersborg Allé 5 g

Vaskeriet „Ej’gaardshus“
Manchetskjorter Fredensvej 50 Flipper & Kjoler

--------  Telefon Ordrup 578. --------

Kodaks fotografiske Artikler, 
Cameraer, Plader, Flints, Papirer etc., direkte fra Kodak 

fass hos

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
II ■ For Abonnenter paa Kollegiet: 40 Øre Kvartalet.lim fin 1/nn+nr ForPostabonnenter i Charlottenlund, København, Hellerup, Skovshoved og litiI i Hil KQSIui Gentofte: 45 Øre Kvartalet.IIAl j wil For Postabonnenter andre Steder. 50 Øre Kvartalet.

Enkelte Numre å 15 Øre kan faas paa Skolen, hos Boghandler Anton Andersen 
og i Katolsk Bogsalg, Stenosgade 3, Kbhvn.

Tellers Bogtr. Hellerup


